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  لعبة المخابرات.. الحقيقة والخطورة‘‘ بوكو حرام’’جماعة 

 احمد عبد الرحمن الصويان / مجلة البيان

حرام ال تمثل اإلسالمم وال الملاللمين بالل بعهبرأالا أباة ب يالدت المهاللمرين للقىالاح علالي وحالدة بيجيريالا  ال شك في أن جماعة بوكو   
 وإضعاف الشمال سياسيا واقهصابيا وأمنيا ولهشويه صورة اإلسمم والمللمين..

مالن الملاليحيين فالي  فنحن بهحدى إعممنا الذت يليطر عليه الحاقالدون والمعالابون لالسالمم بال ن الشالرنة النيجيريالة اعهقلال  عالدبا
صفوف أذه الجماعة وكما بهحداأم أن الممول األكبر والمدافع عن زعيم أذه الجماعة أو جنرال مهقاعد مشهور اسمه جيريميا 

قبالل مقهلاله الالذت يعهبالر ‘‘ بوكالو حالرام’’أوسين وأو مليحي عميالل للمخالابرات الخارجيالةك وكالان يالدافع عالن محمالد يوسال  م سال  
 لحقوقيون أن قهله م امرة إلخفاح أسرار عدة..!!المراقبون حهي النشطاح ا

وكنا بهحداأم بل ال مهم: لماذا تعجل  الشالرنة بقهالل محمالد يوسال  المقيالد بعالد أن ساللم بفلاله للشالرنة  ألالم ترالن أنالا  أسالرار 
 يخفوبها !.

قبل مقهل زعيمها وأالو  وفي بعض الروايات أن والد محمد يوس  كان عىوا في حركة ماتلينا اإلرأابية المهشدبة مثل بوكو حرام
مليحي يحمل اسم اإلسمم وكذلك أتبالا  أالذه المجموعالة الهالي قهلال  لالف الملاللمين و المنالات  مالن الملاليحيين بالنف  حجال  

تحال  ذريعالة أبهالا تريالد تطبيالر الشالالريعة اإلسالمميةك ولرالن ك شال  للنالار أن م سال  حركالالة  تنشالالرأاجماعالة بوكالو حالرام وبعايههالا الهالي 
ه محمد مروا  كان مليحيا تعلم القرلن وبعض مواب اسممية ليالهمرن مالن تنفيالذ مخططالات خارجيالة للقىالاح ماتلينا المهشدبة اسم

 .القرن الماضي علي الصحوة والدعوة اإلسممية في شمال بيجيريا وذلك خمل فهرة سبعينات وثمابينات

يا وظهور الصحوة اإلسممية في جنوب بيجيريا وظهور جماعة بوكو حرام كان بعد اعمن تطبير الشريعة اإلسممية في شمال بيجير 
والسيما وجوب رغبات وبرام  خيرية وتعليمية وغيرأا وضعها عدب من الم سلات الحرومية وغير الحرومية فالي بول عربيالة لالدعم 

ماعة بوكو حرام مشرو  تطبير الشريعة في بيجيرياك وبعم النظام الهعليمي في واليات تطبر فيها الشريعة اإلسمميةك وبعد وجوب ج
توقالال  كالالل شالاليح حهالالي بربالالام  تطبيالالر الشالالريعة توقالال  فالالي كالالل واليالالات الشالالمال وأضالالعف  تالالداعيات أالالذه الجماعالالة العمالالل اإلسالالممي 
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الالالدعوت والخيالالرت والهعليمالاليك فالالهم اغالالمن المنالالات مالالن المالالدارر اإلسالالممية وحالالل جمعيالالات اسالالممية ونالالربت الم سلالالات الخيريالالة 
تالم اغالمن الم سلالات الداخليالة وأصالبث الرثيالر مالن النشالطاح فالي مجالال الالدعوة ممحقالين أمنيالا الخارجية في الشمال من بيجيريالا و 

 ومطروبين أحيابا ومعهقلين بحج  واأية احيابا أخرى..!!

 الملهفيدون

أبناحأم وقراأم ‘‘ بوكو حرام’’المللمون أم أكبر ضحايا عمليات 
 بوكالالالو’’وملالالاجدأم ومدارسالالالهم وعلمالالاحأم وشخصالالالياتهمك وجماعالالة 

 3ليلالالال  ملالالاللمة بهصالالالريث الالالالر ي  النيجيالالالرت يالالالوم اللالالالب  ‘‘ حالالالرام
 م في أبوجا أمام الصحفيين والمراسلين وغيرأم.4102 مايو

عنالدما قامال  الجماعالة بخطال   الماضيمن عمليات بوكو حرام منذ بدايهها حهي ابريل  جهات أربعة لتية ملهفيدةوال شك في أن 
 نالبة في والية بربو ذات األغلبية المللمة: 432

الر ي  الحالي المليحي غولو  جوباثان الذت يحهاج إلي ما يلهر به عيوبه وفلالابه وأخطا اله اللياسالية وسالرقهه ألمالوال الدولالة  -
 بي ضد معارضيه ولحماية بفله.وبواياه الشريرة لدعم مشرو  اإلبفصال وأو بحاجة إلي الدعم الغربي والصهيو 

 .أصحاب المصالث اإلقهصابية واألمنية أو المشاريع األمنية والنفطية وعلي رأسهم الريان الصهيوبي وأمريرا وبريطابيا -

شالالاب ملالاليحي إلالالي الريالالان الصالالهيوبي فالالي الشالالهر الماضالالي  011والمليشالاليات الملالاليحية وقالالد تالالم ارسالالال  االبفصالالاليةالحركالالات  -
 رت.للهدريب العلر

الرنا   الجنوبية الربرى المعابية للمللمين والم يدة للر ي   -
النيجيرت المليحي غوبلو  جوباثان لهبقي األقلية المليحية تهحرم 

ب علي سلطة فيدرالية في أبوجا وأم بجحوا في مطاربة الجمعيات العربية 
واإلسممية الخيرية من بيجيريا والسيما من الجنوب وتم  بعوة 

 .ات الهنصيرية والخيرية والممولة للهنصير في باخل بيجيرياالجمعي

فالالم يمرالالن امن لملالاللم عربالالي اللالالفر فالالي شالالمال بيجيريالالا بلالالبب الىالالغو  
 اللهم إال من كان أوروبيا أو أمريريا!! واالضطرابات

في عهالد  !!كمحاربة اإلرأابامن الريان الصهيوبي يدرب ألفا من الشباب المليحيين في والية كاتشينا وبربو اإلسمميهين بحجة 
وتالالوفي بعالالد مالالر  نويالالل وبقالالل إلالالي احالالدت الملهشالالفيات  روايالالةحلالالب  الالالر ي  اللالالابر الملالاللم موسالالي عمالالر يالالارابوا الالالذت سالالمم

اللعوبية في محاولة جابة إلبقاذ حياته .. وخبر الهلميم ال يلمث بشره ألن الر ي  الحالي المليحي با ب الر ي  الراحل أدب 
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ل بشالالر الخبالالرك وكابالال  وفالالاة الالالر ي  موسالالي عمالالر يالالارابوا بعالالد رفىالاله الشالالديد للطلالالب األمريرالالي به سالالي  القاعالالدة بمعاقبالالة مالالن يحالالاو 
حهي وصل  إلي خط  الفهيات وغيرأا لهرالون ذريعالة ‘‘ بوكو حرام’’العلررية األمريرية في بيجيرياك ثم تىاعف  جرا م جماعة 
ة علالي تالراب بيجيريالا بعالد رفالض البرلمالان والشالعب النيجيالرت ريالية األمريوخدعة ر اسية لهبرير وجوب المخالابرات و القواعالد العلالرر 

 لهذا الوجوب الخطير للنين ومنذ فهرة الر ي  المللم الراحل... وامن وصل  أمريرا وجيوشها ومخابراتها إلي بيجيريا!!

بلغال  أالذه الملالاعدة إلالي عشالرين علما ب ن أمريرا تدفع ملاعدات مالية لدعم الحرب الهي أعلنها الر ي  الحالي ضد اإلرأالاب 
 م.4102مليون بوالر أمريري في الشهر الماضي ابريل 

تهزايالالد المىالالايقات والههديالالدات والىالالغونات علالالي الجماعالالات اإلسالالممية والشخصالاليات اإلسالالممية وخاصالالة الالالدعاة السالاليما عقالالب 
 وتلهخدمها وسا ل اإلعمم الغربي والهنصيرت والعلمابي لهشويه صورة اإلسمم والمللمين.. االخهطافعملية 

وقالالد بالالدأت الرنالالا   الجنوبيالالة باسالالهخدام خبالالر عمليالالة خطالال  الفهيالالات لالالدعايههم اللياسالالية ضالالد الحالالزب المعالالار  الملالاليطر علالالي 
األقلك وذلك بعد اتهام كالاذب ال أسالار لاله مالن  في الما ة علي 50واليات غرب جنوب بيجيريا حيث توجد أغلبية مللمة بنلبة 

قبل كنا   مهطرفة تليطر علي مجل  اتحاب الرنا   فالي الجنالوب بال ن للحالزب بوايالا ومخططالات ألساللمة منطقالة غالرب الجنالوب 
 ألن الحزب ال يقوم بهرشيث المليحيين لر اسة واليات غرب الجنوب!!.

ون بالالالقوة ويلالالهخدمون أالالذه الفرصالالة لهالالروي  بعايالالاتهم وبعالالم مشالالاريعهم الجنوبيالالون وأالالم ملالاليحيون ملالاللحون يهحركالال واالبفصالالاليون
 إلقامة الدولة المليحية المنفصلة عن الشمال علي منانر النفط في الجنوب..!! االبقلامية

وأنالالا  لعبالالة إعمميالالة  تمالالارر مالالن خالالمل الهرالالهم علالالي جالالرا م المليشالاليات الملالاليحية ضالالد ملالاللمي جالالور وكابوبالالا واغهيالالاالت عالالدة 
ت اإلسالالممية فالالي شالالمال بيجيريالالا إضالالافة إلالالي جالالرا م المليشالاليات الملالاليحية فالالي جنالالوب الجنالالوب وشالالرن الجنالالوب وقهالالل للشخصالاليا

 الجيوش والشرنة في بيجيريا واخهطاف األجابب والمدبيين.

و كان يهعر  الرثير من األجابب للخط  في منانر المليحيين في جنوب بيجيريا بهدف الحصول علي فدية من قبل جماعات 
 .شدبة في منطقة بلها النيجر الغنية بالنفط وأعىاح أذه المجموعات مليحيونمه

سالقط  نالا رة تجلال  امريريالة بالدون نيالار علالي منالزل زعاليم محلالي بمنطقالة  م4103وفي األسبو  األخير من شالهر بيلالمبر عالام 
وفقا لمصابر الطيران النيجيرت مالن و  0013 أووتان بجابب مدينة إبابن عاصمة والية أويو بجنوب بيجيرياك والطا رة برقم تي ار

 .الغور أن الطا رة أمريرية الصنع وأبها أقلع  من قاعدة باسا في والية ترلار في الواليات المهحدة األمريرية

الهابعالة للمعارضالة ’’ أوسن بيفابالدا‘‘الجنوبية العلمابية المشهورة ومجلة ’’ تريبون‘‘وسريا رغم أن مجلة  مرهوماأذا الخبر مازال 
جهالالاز الشالالرنة بالمنطقالالة  وشالالهابة ملالال ولي فالالر   المخالالابرات النيجيريالالة  كمالالا سالالبر وبشالالهابة مالالدير ن الجنالالوب بشالالرتا أالالذا الخبالالرمالال

بالمنطقة وبشرت المجلهان شهابتهما إضافة إلي شهابة الزعيم المحلي الملاللم الحالاج تالاج الالدين صالاحب المنالزل الالذت سالقط   
 .الطا رة الجاسوسية األمريرية عليه



 2014ايار  29الخميس  / السنة الثالثة 110العدد 

 

 

4 

عجب كي  أن المجمت النيجيرية لالم تنشالر الخبالر وخبالر اإلرأالابيين الملاليحيين ومالا مالن محطالة إذاعيالة أو فىالا ية بيجيريالة بحن به
 هيم اإلعممي الواضث !!عوأنا  محاوالت للهلهر علي الخبر واله الخبربشرت أو بقل  

الهاللمر علالي وحالدة بيجيريالا ومالدى الهالدخل مصدر إسممي لنقل وبشر أذا الخبر الخطير لهالدف كشال  أسالرار   ال يوجد حهي امن
األمريري الصهيوبي في ش وبنا الداخليةك وأن أنا  كنا   جنوبية أو معلررات مليحية قريبة من إبابن ويمرن لطا رة الهجلال  

 أن تقلع منها!!

 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 الطرير الممهدة للمالري مجدباً لحرم العران 

 موقع المللم   

اإلناحة بنظام العقيالد  توجه ابهقابات للواليات المهحدة خصوصًا والغرب عمومًا ب به تر  ليبيا من بون أن يبني م سلاتها بعد    
معمر القالذافيك وقالد وجاله مثالل أالذا االبهقالاب عديالدون مالن المهنفالذين فالي بول عربيالةك مالن ذوت القناعالات الغربيالة وإن ظالل معظمهالم 

لرن حهي  كينهقدون "إأمال" الغرب في معالجة المل  األمني بون الهوق  نويًم عند المل  اللياسي وبناح الم سلات المدبية
براليون الذين يعيبون علي الناتو عدم إكمال مهمهه حهي يبني م سلات منهخبة في ليبيا ال يهجشمون مشقة اإلجابة عن أولنك اللي

س ال منطقي يقول: ومهي كان الغرب حريصاً علي الديمقرانية وبناح م سلات منهخبالة فالي بلالد احهلاله أو بالالهعبير الرشالير "تالدخل" 
 فيه !

والذت بقي  فيه قوات أمريرية حهي "اكهمل "  العرانلبلد في العقوب القليلة الماضية كان إن أوضث مثال لمحهمل الغربي 
عاماً  00م سلات الدولة ثم لم بجدأا تعبر عن إرابة الشعب العراقي وال تجلد نموحاته وال تمثل مروباته تمثيًم حقيقياً؛ فبعد 

ثالثة بعد واحدة من كبريات عمليات الهزوير الهي شهدأا العران في الحقبة أو بورت المالري يلهعد لوالية  أا األمريريمن الغزو 
  األمريرية.

ال يمثل سوى غيض من فيض كبير من ممارسات  باسهفاضةوالهزوير الذت تحدث  عنه منظمات حقوقية عراقية كال"شم " وغيرأا   
ت تجرى في العران تزيد تمثيل الطا فة الشيعية وتقىم فرل ابهخابا العراقينا فية خارجية تصابر رأت القطا  األكبر من الشعب 

مالالن حظالالوغ الغالبيالالة اللالالنية لالالي  بهالالاج عمليالالة ابهخابيالالة حقيقيالالةك وإبمالالا حزمالالة مالالن اإلجالالراحات تالال بت شالاليناً فشالاليناً إلالالي تقلالالي  بفالالوذ 
شالرع  فالي بنالاح الدولالة علالي و  العراقاليحينما تمعب  بالنلب الحقيقية للشالعب  ذاتهااألكثرية؛ فالبداية بفذتها الواليات المهحدة 

أس  مغلونة رسخهها مالع إبشالاح مجلال  الحرالم قبالل ملالرحيات االبهخابالاتك ثالم عطفال  علالي ذلالك بالهمعالب بالنلالب الهمثيليالة 
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فبالغال  فالي مالنث مقاعالد تمثيليالة لمنالانر شاليعية خالصالة كالالنج  وكالربمح علالي  البرلمالانللمنانر وحظ كل كهلة سرابية مالن مقاعالد 
 حظوغ منانر كالفلوجة والرمابت.. وأرذا.حلاب تقلي  واضث ل

ثالالالالم منحالالالال  المناصالالالالب اله ثيريالالالالة للميليشالالالاليات المواليالالالالة لواشالالالالنطن ونهالالالالران فالالالالي 
والهالالالي كالالالان  النافالالالذةالجالالاليا والشالالالرنة واالسالالالهخبارات وغيرأالالالا مالالالن الم سلالالالات 

وغىالالالال  الطالالالالرف عالالالالن مجالالالالازر ممهالالالالدة أفقيالالالالاً ورأسالالالالياً  الشالالالاليعيةمعظمهالالالالا للطا فالالالالة 
وسالالالاأم  فالالالالي  اللالالالنةحصالالالدت ر ور اللياسالالاليين والعلالالالرريين واألكالالالالابيميين 

تهجيالالالالر قطاعالالالالات سالالالالرابية مالالالالن مالالالالدن اسالالالالهراتيجية كالعاصالالالالمة بغالالالالداب والمنالالالالانر 
المحيطالالة بمنالالابع الالالنفطك وتوالالال  جرا مهالالا حهالالي كابالال  بهالالا   االبهخابالالات مثلمالالا 

خجل  وزارة المالالري فالي  النطانوابههي بها الحال إلي جرا م تزوير واسعة  جداً بية كاسحة ألقلية بافذة تفىي إلي غال امنبراأا 
 تزويريالالهارترابهالا فالي المالرة اللالابقةك وشالالجعهها اليالد األمريريالة الحابيالة علالالي الالديرهاتوريات فالي المنطقالة علالالي الطمالع فالي ممارسالات 

 سافرة.

اتو فالالي ليبيالالا حهالالي يالالهم بنالالاح م سلالالات بيمقرانيالالة يهجالالاألون عمالالداً االسالالهراتيجية الغربيالالة والالالذين يالالرببون اليالالوم: لمالالاذا لالالم يبالالر النالال
االحهملية في عالمنا العربي منذ أكثر من ما هي عامك ويهعامون عن أن بريطابيا وفربلا كابهالا تحالهمن معظالم عالمنالا العربالي لعشالرات 

اسالهقملها الحقالاً أت بظالام بيمقرانالي حقيقالي.. ببلالانة ألن الغالرب وال مالا قيالل عالن  الالدولثم لالم يناله  ال احهملهمالا لهلالك  يناللن
بل العر  تماماً أو حالري  علالي أن تظالل الديرهاتوريالة أالي اللالا دة  يىغطيريدبا بومًا أرذا؛ فم أو ينفذ وال أو يلعي وال أو 

 في عالمنا العربي ليلهل قيابه.

 


